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5. SINIF 
SOSYAL BİLGİLER TESTİ - 6

1.

2.

  3.

  4.

Bölgelerimizin tarım ürünlerine bakarak aşağıdaki-
lerden hangisi söylenebilir? 

A) Bütün bölgelerde sanayi faaliyetleri gelişmiştir.

B) Her bölgede yağış ve sıcaklık değerleri aynıdır.

C) Türkiye’de farklı iklim tipleri görülmektedir.

D) Ürün çeşitliliği bitki örtüsüne bağlı değişmektedir.

Aşağıda Türkiye’de yetişen tarım ürünlerini gösteren bir 
harita verilmiştir.

Akdeniz Bölgesi’nde;
• Kış mevsiminin ılık geçmesi

• Donma olaylarının görülmemesi

• Güneşli gün süresinin uzun olması

hangi ekonomik faaliyetin gelişmesinde etkili olmuş-
tur? 

A) Hayvancılık

B) Seracılık

C) Madencilik

D) Ulaşım

Batman bir zamanlar 10 haneli 
bir köydü. Petrolün bulunması 
ile birlikte kaderi değişen bir köy. 
Maden Tetkik ve Arama Enstitü-
sü’nün jeolojik araştırmaları ile 
başladı serüven. 1945 yılında 
Yakıtlı Köyü yakınlarında nihayet 
petrol bulundu. Üç yıl sonra ise 
çıkarılmaya başlandı.  Zaman 
içinde açılan kuyu sayısı arttı. 
Çıkarılan petrolün miktarı arttık-
ça çeşitli kuruluşlar da açıldı ve 
çok sayıda kişi istihdam edildi. 

1937 yılında köy iken bucak, 1957’de ilçe, 1990’da il oldu 
Batman. Petrol bulunduğu dönemde 4 bin civarında olan nü-
fus 620 bini aştı. Bir zamanlar göç veren yerleşim yeri artık 
göç alıyor.

Batman örneğinden yola çıkarak ekonomik faaliyetlerin 
insan yaşantısına etkileri hakkında aşağıdaki çıkarımlar-
dan hangisine ulaşılabilir?
A) Madencilik faaliyetleri bir yerin gelişiminde ve nüfusunun  
    artmasında etkili olmaktadır.

B) Yer altı kaynaklarının çıkarılmasına bağlı olarak, bir yerin  
     kalkınma hızı azalmaktadır.

C) Petrolün çıkarılması ile ortaya çıkan hava kirliliği göçlerin  
     yaşanmasına neden olmaktadır.

D) Bir yerde yer altı kaynaklarının varlığı, o bölgenin kalkın- 
     ması için yeterli olmaktadır.

Okulların açılmasına günler kala ailemle beraber alışverişe 
çıktık. Ben defter, kalem ve çanta aldım. Ablam ise sözlük, 
kalemlik ve yaprak dosya aldı. 

Buna göre ailenin yaptığı alışveriş ekonomik faaliyet-
lerin hangi aşaması ile ilgilidir? 

A) Pazarlama

B) Dağıtım

C) Tüketim

D) Üretim
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5.

6.

7.

8.

• İş imkânlarının fazla olmasına bağlı olarak fabrikala-
rın açıldığı yerlerde göçlerin artması

• Ekonomik faaliyetlerin geliştiği yerlerde insanların 
kazandıkları paranın bir kısmıyla tatile gitmesi

• Turizmin geliştiği yerlerde eğlence mekânlarının 
artması

Bu bilgilerden yola çıkarak varılabilecek en genel 
yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yeni iş kollarının açılması işsizlik sorununu azaltmak- 
     tadır.

B) Doğal ve tarihi güzelliklerin fazla olduğu yerlerde  
     turizm gelişmektedir.

C) Yeryüzü şekilleri ve iklim özellikleri ekonomik faaliye- 
     letleri etkilemektedir.

D) Ekonomik faaliyetler insanların sosyal yaşantılarını  
     etkilemektedir.

İnsanların yaşadıkları yerlerdeki ekonomik faaliyetler o 
yerin mesleklerini de belirlemektedir. O bölgedeki eko-
nomik özelliklere göre çeşitli meslekler ortaya çıkar ve 
mesleki alanlarda gelişim sağlanır. 

Buna göre aşağıda verilen il-meslek eşleştirme-
lerinin hangisinde ekonomik faaliyetlerin etkisi              
en azdır? 
A) Kocaeli         Çiftçi

B) Rize               Orman mühendisliği

C) Antalya          Turizm rehberi

D) Kars               Veterinerlik

Soframıza gelen ürünler üretim süresince farklı aşama-
lardan geçmektedir. Bu ürünlerden bazıları hiçbir işlem 
uygulanmadan doğrudan tüketilir bazı ürünler de işlem 
uygulanarak tüketilir.

Buna göre aşağıda yer alan ürünlerden hangisi işlem 
görüp görmeme bakımından diğerlerinden farklıdır? 

A) Ayçiçeği                        B) Soya fasulyesi

C) Patates                         D) Şeker pancarı

Bir ülkenin başka ülkelerden 
mal veya hizmet satın almasına 
ithalat (dış alım) denir. Örneğin 
Japonya’dan elektronik aletler al-
dığımızda ithalat yapmış oluruz. 
Türkiye‘nin en fazla ithalat yaptı-
ğı ülkeler Çin, Almanya, Rusya, 
ABD ve İtalya’dır.

Aşağıdakilerden hangisi ithal ettiğimiz ürünler arasın-
da yer almaz? 

A) Doğal gaz

B) Dokuma ve hazır giyim ürünleri

C) Petrol

D) Otomobil ve ulaşım araçları

Karadeniz Bölgesi’nin; 

• Bitki örtüsünün orman olması

• Her mevsim yağışlı olması

• Uzun bir kıyı şeridine sahip olması

• Zengin taş kömürü yataklarına sahip olması

Özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki ekonomik 
faaliyetlerden hangisinin bölgede daha az gelişmesi 
beklenir?
A) Balıkçılık                B) Ormancılık

C) Madencilik             D) Deniz Turizmi

9.
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    Belirli faaliyet ve işlemler sonucu yeni bir mal elde edilmesine üretim   
   denir.

   Çeşitli faliyetlerle elde edilen malların istek ve ihtiyaçlara göre alınıp,   
   kullanılmasına tüketim denir.

  Üreticilerin üretmiş olduğu malların tüketicilere ulaştırılması dağıtım faali-
yetleri ile olur. 

Diyagramdaki tanımlardan hareketle aşağıdakilerden hangisi üretim, dağıtım veya tüke-
tim faaliyetlerine örnek olarak gösterilemez?
A) İstanbul’da üretilen giyim eşyalarının, Diyarbakır’daki mağazalara ulaştırılması

B) İzmir’de yetiştirilen zeytinin bir dizi işlemden sonra zeytinyağı olarak satılması

C) Serdar Bey’in, Van’da üretilen otlu peyniri sabah kahvaltısında yemesi

D) Sıcaklardan bunalan Başak’ın, yaz mevsimini yayladaki evinde geçirmesi

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı ve maliyetli projesi olup, bugüne kadar hazır-
lanan bölgesel kalkınma plan ve programları arasında en etkin olarak uygulananıdır. Proje alanı Fırat-Dicle Havzası ile 
yukarı Mezopotamya ovalarında yer alan 9 ili (Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, 
Şırnak) kapsamaktadır. GAP kapsamındaki illerin alan ve nüfus büyüklüğü, Türkiye’nin ortalama % 10,8’ i civarındadır. 
GAP’ın temel hedefleri; Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin sahip olduğu kaynakları değerlendirerek, yöre halkının gelir 
düzeyini ve yaşam kalitesini yükseltmek, bu bölge ile diğer bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını gidermek, kırsal alan-
daki verimliliği ve istihdam olanaklarını artırarak ulusal düzeyde ekonomik gelişme ve sosyal istikrar hedeflerine katkıda 
bulunmaktır.

Buna göre “GAP” ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?
A) GAP projesi, yer altı kaynaklarının çıkarılması ve kullanılmasında Türkiye ekonomisine katkı sağlamaktadır.

B) Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde sürdürülebilir ve adil kalkınma anlayışı ile yaşam kalitesini artırmayı hedefler.

C) GAP kapsamındaki illerin tümü Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer almaktadır.

D) Bu proje ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi, diğer bölgelerden ekonomik olarak daha gelişmiş bir konuma gelmiştir.
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1. C    2. B   3. A     4. C    5. D   6. A    7. C    8. B     9. D    10. D    11. B     12. C      

YAYIN KURULU 

Merdal AKSOY  Diyarbakır Ölçme Değerlendirme Merkezi

Ali AÇIKGÖZ  Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu

Bilal BAŞCAN  Şehit Öğretmen Nuriye Ak Ortaokulu

Cemile AKGÜNDÜZ  Mevlana Halit Ortaokulu 

Nurettin ÜRE                           Şehit Haşim Türkoğlu İmam Hatip Ortaokulu

Meral AY                                   Göksu Ortaokulu

Remziye Sevim                         Hattat Hamit Aytaç Ortaokulu

12. Aşağıda Türkiye Kümes Hayvancılığı Haritası verilmiştir.

Bu haritadan hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Ardahan’da yetiştirilen kümes hayvanları Gürcistan’a ihraç edilmektedir.

B) Doğuda kümes hayvancılığının az olması büyük baş hayvancılığın varlığından kaynaklanmaktadır.

C) Batıda kümes hayvancılığının yaygın olmasında nüfus yoğunluğunun fazlalığı etkili olmuştur.

D) Ege Bölgesi’nde özellikle Manisa’da kırk milyondan fazla kümes hayvanı bulunmaktadır. 


